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De Waag: ook voor daders van kindermishandeling
Sinds januari dit jaar is in Almere de kliniek voor ambulante forensische psychiatrie De Waag gevestigd. De Waag
behandelt daders van huiselijk geweld, dus ook daders van kindermishandeling. Verwijzing naar De Waag kan via de
politie, reclassering, huisarts, algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg of een andere instantie. Voor meer
informatie: Barbara van Roozendaal, vestigingshoofd, barbaravanroozendaal@dewaag-flevoland.nl

Eén jaar SPUTOVAMO in het Flevoziekenhuis
In de periode van 1 september 2003 tot 1 september 2004 werden op de Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis
5306 kinderen binnen gebracht. Bij 102 van deze kinderen was een verdenking van kindermishandeling. Daarnaast waren
nog 17 verdenkingen op de Polikliniek Kindergeneeskunde en nog 7 verdenkingen op de overige afdelingen van het
ziekenhuis. In totaal 126 verdenkingen, waarvan 57 bevestigd en 31 dubieus bleven. Bij 30 kinderen werd de verdenking
niet bevestigd. Uit de cijfers van het eerste jaar SPUTOVAMO van het Flevoziekenhuis blijkt dat de meeste verdenkingen
komen van kinderen die via 112 of via zelfmelding bij de Spoedeisende Hulp komen. Het betreft ruim 3% van deze
meldingen. Voor meer informatie: Gerda de Boer, psychologe en projectleider, gdboer@flevoziekenhuis.nl

Hoe bepaal je of er sprake is van psychosociale of sociaal-emotionele problematiek?
Diverse beroepsgroepen werken met verschillende screeningslijsten en –modellen om te bepalen of er bij een kind sprake
is van psychosociale of sociaal-emotionele problemen. Zo ontwikkelt de jeugdgezondheidszorg een werkwijze gebaseerd
op het balansmodel waarmee de draaglast binnen een gezin wordt afgezet tegen de draagkracht. Het onderwijs werkt
steeds meer met leerlingvolgsystemen sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld binnen Leefstijl of het
kindvolgsysteem van Laevers. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is betrokken bij de invoering van de
CARE, een instrument om te bepalen of er binnen een gezin kans is op recidive van kindermishandeling. Laat het weten
als er nog meer screeningsmodellen in omloop zijn, het is de moeite waard dit met elkaar uit te wisselen. Voor meer
informatie over Balansmodel JGZ Anneke Janssen: a.janssen@hvdf.nl; over leerlingvolgsystemen in het onderwijs
Leonieke Bos: l.bos@bca-boo.nl; over CARE van het AMK Ria Hoogduin: r.hoogduin@hvdf.nl

Wachtlijst AMK
Bij signalering van kindermishandeling is het een grote stap om dit bespreekbaar te maken met ouders. Uit de
hoeveelheid open meldingen bij het AMK blijkt dat professionals in Flevoland dit meestal wel doen. Het bespreken met
ouders kan echter op twee manieren: 1) bespreken met ouders dat je gaat melden bij het AMK; 2) bespreken met ouders
hoe je hulp zou kunnen inschakelen. Een analyse van de wachtlijst bij het AMK laat zien dat de Flevolandse professionals
vooral lijken te kiezen voor de eerste optie, namelijk bespreken en melden. In een aantal gevallen is het AMK als
tussenstap echter niet nodig, de professional kan immers zelf hulp organiseren. De komende tijd zal aandacht zijn voor de
vraag hoe professionals zelf hulp op gang kunnen brengen in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling.

14 – 20 november Themaweek “Geheim Geweld”
Nederland 3 organiseert van 14 tot en met 20 november een themaweek over kindermishandeling. Diverse tv-
programma's zoals Nova, Buitenhof, Tegenlicht, Zembla, B & W, Werken aan werk, Klokhuis en Schooltv-weekjournaal,
wijden hun zendtijd aan de oorzaken, gevolgen en cijfers van kindermishandeling en inspanningen van de politiek en de
hulpinstanties.

20 november Dag van de Rechten van het Kind
20 november is de dag van de Rechten van het Kind. Scholen die werk maken van de Rechten van het Kind kunnen vanaf
nu bij de GGD van de Hulpverleningsdienst Flevoland gratis een lesbox lenen, vol praktische materialen en tips om een
themaweek, -dag of les te organiseren over de Rechten van het Kind. Voor meer informatie of het lenen van de lesbox
kan je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Flevolands congres “Werken met Kindermishandeling”
In juni 2005 wordt het Flevolandse congres “Werken met Kindermishandeling” georganiseerd. Tijdens dit congres staan de
ervaringen en resultaten van alle pilots van RAAK / Zorg Nabij centraal, zoals Snel Hulp, gezinscoaching, SPUTOVAMO,
Ouder-kindcentrum, JGZ-protocol ‘Niet Verschenen Zonder Bericht’, ketensamenwerking enz.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden.nl of www.hvdf.nl (GGD), of neem contact op met
de projectleider van Regio RAAK Flevoland, Marian van Leeuwen, 036-5357321 of raak-flevoland.nl


